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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΙΗΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ
Exovras υπόψη

1 Την υπ αριθμ 47/29-3-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου xns Επιχείρησηε
που αφορά την υποβολή αιτήματο5 προγραμματισμού προσλήψεων καλλιτεχνικού
διδακτικού προσωπικού εκατόν σαράντα δύο 142 άτομα με σύμβαση εργασία5
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΙΔΟΧ περιόδου 2021-2022 για την παροχή
υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από raus ωφελούμενου5

2 Την υπ αριθ 32641/26-4-2021 ΑΔΑ:Ω1ΠΛ46ΜΤΛ6-2Ω2 εγκριτική απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών

3 Την υπ αριθμ 128/04-10-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ms Επιχείρη
ons για την έγκριση πρόσληψη 12 ατόμων καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού
γα τη λειτουργία ms Διεύθυνσηε Πολι-τιστικών Δράσεων και των ΚΔΑΠ κατά την
ακαδημαϊκή περίοδο 2021-2022

4 Tis διατάξει του Π.Δ 524/1980 καθώ5 και i\s τροποποιήσει ôncos ισχύουν μέχρι
σήμερα

5 Tis διατάξει του Π.Δ 523/1980 καθώ5 και as τροποποιήσει ôncos ισχύουν μέχρι
σήμερα

6 Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών καθώ5 και τον Κανονισμό Προσωπικού ms
Δημοτική5 Επιχείρη-ση5 ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού διδακτικού

προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων ms Διεύθυνση5 Πολιτιστικών
Δράσεων και των ΚΔΑΠ ms Δημοτική5 Επιχείρηση5 κατά την ακαδημαϊκή περίοδο
2021-2022 με σύμβαση εργασίαε ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι
αντιτίμου από mus ωφελούμενου5 συνολικού αριθμού δώδεκα 12 ατόμων για
χρονικό διάστημα ο-κτώ 8 μηνών για as εξήε κατά αριθμό ατόμων ειδικότητε5
με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσό-ντα καθώ5 και χρονική διάρκεια σύμβαστ
ΔΥΟ 2 ΠΕΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ αρχιμουσι-κ05/δάσκαλθ5 φωνητική5),ΤΡΕΙΣ(3
TE ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ αρχιμουσικ05/δάσκαλθ5 φωνητική5 ΔΥΟ 2 ΠΕ/ΔΑ
ΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΕΝΑ 1 ΔΕ/ΔΑΣΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
ΕΝΑ 1 ΔΕ/ΔΑΣΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ειδίκευση novtpKOÙS xopoùs ΤΡΕΙΣ
3 ΔΕ/ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την σχετική προκήρυξη το έντυπο ms aimons και
το έντυπο ms υπεύθυνη5 δπλωση5 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ms Δημοτική5 Επιχείρηση5
www.deppath.gr ή να τα παραλάβουν από τα γραφεία ms Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ Δ/νση Καραολή
Δημητρίου Καπετάν Χάψα τηλ 2310.463423 καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή και

ώρε5 από 09.00π.μ écjs 13.00 μ.μ Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα
πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα 10 εργάσιμων ημερών από την επομένη ms
δημοσίευσηε περίληψη ms napoùoas σε δύο ημερήσιε5 εφημερίδε5 του Νομού Θεσσαλονίκη

από Δευτέρα 01/11/2021 écos Παρασκευή 12/11/2021 στα γραφεία ms
Επιχείρηση5 ή μέσω ταχυδρομείου συστημένο ή εταιρεία5 ταχυμεταφορά5 καθημερινά
Δευτέρα-Παρασκευή και ώρε5 από 9.00 π.μ éu>s 13.00 μ.μ ή μέσω email στο deppath
thermi.gr as παραπάνω προθεσμίες με καταληκτική ημέρα Παρασκευή ώρα 13:00 μ.μ
Σε περίπτωση συστημένα αποστολή5 μέσω ταχυδρομείου συστημένο ή etaipeias τα
χυμεταφορά5 ms aimons και των δικαιολογητικών το εμπρόθεσμο ms aimons ισχύει
εφόσον ο φάκελθ5 φέρει ημερομηνία αποστολή5 εντόε τη προαναφερόμενη5 προθεσμία5

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
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